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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 
 
Denumire oficiala: Municipiul Timisoara   CIF: 14756536   
Adresa: Strada Bv.C.D.Loga , Nr. 1   Tara: Romania 
Tel: +40 256408367   Fax:   E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro   Punct(e) de contact: Serviciul 
Achizitii Publice   In atentia: : Lucretia Schipor   

 
ANUNT 
 
Denumire contract: 
Servicii de consultanţă pentru managementul extern de implementare a proiectului „ Îmbunătățirea efici
enței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate in: Zon
a TAKE IONESCU-TORONTAL”– Cod SMIS 2014+: 121133 
Data limita depunere oferta: 
13.08.2019 23:59 

Tip 
anunt: 

Cumparari 
directe 

Tip 
contract: 

Servicii 

Cod si 
denumire CPV: 

72224000-1 - Servicii 
de consultanta privind 
gestionarea 
proiectelor (Rev.2) 

Valoare 
estimata: 

28.837,80  RON  

Caiet de sarcini: 
Caiet de 
sarcini+Contract + 
Formular - 
Management SMIS 
121133.pdf 

Descriere contract: 
Serviciile de consultanţă pentru managementul extern de implementare a proiectului „Îmbunătățirea eficie
nței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate in: Zona TA
KE IONESCU-TORONTAL”– Cod SMIS 2014+: 121133, cu urmatoarele componente: Lot1: B-dul Take
 Ionescu nr.39; Lot2: B-dul Take ionescu nr.57; Lot3: Str.Brandusei nr.12; Lot4: Str.Deliblata nr.21,, se v
or realiza conform cerintelor caietului de sarcini atasat prezentului anunt, pe intreaga perioada de implem
entare a proiectului, respectiv pana la 31.10.2020. Activitatea va consta în urmatoarele activitati, fără a se 
limita la: - planificarea activitatilor folosind metodologii consacrate de management de proiect ; - întocmi
rea rapoartelor de progres și transmiterea, in timp util, spre aprobare, către EIP Municipiul Timișoara; - în
tocmirea cererilor de rambursare si de de plată și transmiterea spre aprobare către EIP Municipiul Timișoa
ra; - revizuirea graficului de depunere a cererilor de rambursare; - întocmirea notificărilor privind depuner
ea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare pentru perioada următoare; - evaluarea implementării proiect
ului, sub urmatoarele aspecte: • evaluarea performanței (în termeni de eficiență și economie) – dacă activi
tățile proiectului s-au incadrat in bugetul previzionat și dacă s-au realizat economii care vor putea fi alocat
e altor linii bugetare; • evaluarea procesului – dacă activitățile s-au incadrat în graficul de timp propus; • e
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valuarea impactului (în termeni de eficacitate) – atingerea indicatorilor propuși prin proiect. Rezultatele e
valuării vor fi aduse la cunoștința părților interesate de proiect în cadrul întâlnirilor echipei de manageme
nt extern cu EIP a Municipiului Timișoara. - identificarea, evaluarea și managementul riscurilor apărute p
e parcursul proiectului. 
Conditii referitoare la contract: 
Conditiile referitoare la contractul de prestari servicii, sunt cuprinse in documentatia, atasata prezentului a
nunt (caiet de sarcini nr. SC2019-18531/23.07.2019 si draftul de contract), care este postata si pe pagina d
e internet a autoritatii contractante www.primariatm.ro, categoria Activitati in derulare/Achizitii publice/
Cumparari directe in desfasurare si/sau atribuite-SAP. Orice clarificare /raspuns la solicitari de clarificari 
privind documentatia postata in SEAP va fi atasata anuntului publicitar postat pe pagina de internet a auto
ritatii contractante. 
Conditii de participare: 
Operatorii economici interesati vor transmite oferta in format electronic, la adresa de e-mail: achizitiipubli
ce@primariatm.ro, sau va fi depusa pe suport hartie la sediul autoritatii contractante - Municipiul Timisoa
ra, B-dul C.D.Loga, nr.1, Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii, camera 12, ghiseul 10 sau 11 (parter)
, pana cel tarziu la data de 13.08.2019, pana la ultima ora a zilei. Oferta va cuprinde: 1.Propunerea tehnica
 - elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate cerintele din Caietul de sarcini
; Ofertantul va elabora propunerea tehnică în conformitate cu cerinţele prevăzute în prezentul Caiet de sar
cini si va prezenta orice alte informatii pe care le considera necesare. Informaţiile din propunerea tehnică t
rebuie să permită identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu specificaţiile minime precum şi cu toate ce
rinţele impuse în Caietul de sarcini. Partea descriptiva a propunerii tehnice va fi insotita de o declaratie pe
 propria raspundere privind asumarea tuturor cerintelor caietului de sarcini si respectarea acestora pe parc
ursul derularii contractului. 2.Propunerea financiara conform cerintelor caietului de sarcini, va contine: - F
ormularul de oferta in care se va evidentia valoarea totala ofertata (lei fara TVA) insotita de un centralizat
or de preturi in care vor fi evidentiate si preturile aferente serviciilor fiecarui obiectiv din cadrul contractu
lui, (conform cap. 8.2. Propunerea financiară, din cadrul Caietului de sarcini). 3.Contractul semnat si stam
pilat ceea ce confirma acceptarea tuturor clauzelor contractuale; 4.Certificat ONRC din care să reiasă ca o
peratorul economic este legal constituit si ca are capacitatea profesionala de a realiza activităţile care fac o
biectul contractului. 
Criterii de atribuire: 
Oferta corespunzatoare tehnic cerintelor minime impuse in documentatia atasata si care va prezenta cel m
ai scazut pret, va fi declarata castigatoare. 
Informatii suplimentare: 
Conditiile de prestare a serviciilor si modalitatile de plata sunt specificate in caietul de sarcini si modelul 
de contract atasat. 
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